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Nic kompletnie nie
działa i czujemy
się bezsilni w tej
sytuacji. Na
szczęście jest na
to sposób.
Amerykańscy
marynarze
opracowali sztukę
szybkiego
zasypiania, tylko w
dwie minuty!
Sposób ten był dla
nich szczególnie
ważny, aby umieć
zasnąć o każdej
porze w każdej
pozycji. Nawet na
krześle! Teraz

opowiem, na czym
to polega. Na
początku trzeba
rozluźnić
wszystkie
mięśnie. Od
ramion aż po
stopy. Jeżeli nie
czujemy
wystarczającego
komfortu, należy
najpierw napiąć
mięśnie, a potem
dopiero je
rozluźnić. Kiedy to
już jest gotowe,
należy wyobrazić
sobie, że leżycie
na kajaku,

na środku morza.
Jest cicho i
spokojnie, fale
szumią a na was
świeci ciepłe
słoneczko.
Czujecie się
bezpiecznie i
błogo. Uwierzcie w
tę sytuację i
wyobraźcie sobie,
że tam naprawdę
jesteście. Druga
opcja jest taka,
aby wyobrazić
sobie siebie w
ciemnym pokoju.
Leżysz na
miękkim hamaku.

Jest ciemno i
spokojnie. Nic cię
nie rozprasza. Po
tym czasie
powinniśmy
zasnąć w
przeciągu około
120 sekund.
Wiadomo,
opanowanie tej
sztuki nie jest
łatwe.
Amerykanom
zajęło to ponad 6
tygodni! Sama
testuję ten sposób.
Moim zdaniem jest
to bardzo ciekawa
opcja dla ludzi,

którzy mają
problemy z
zasypianiem.
Niestety, sztuka ta
wymaga
opanowania. Mam
nadzieję, że jeżeli
macie problem z
zaśnięciem, to
wypróbujecie ten
sposób.

Emilia Łagun

Każdy z nas zna to uczucie, kiedy leżymy w łóżku i przekręcamy się na wszystkie strony, próbując
zasnąć.

Sztuka zasypiania
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Kilka słów o różnych świętach…

Zalety i wady świąt

Co można znaleźć w
szkolnych szafkach?

Święta to
według mnie
miły okres, a
zwłaszcza 24
grudnia (Boże
Narodzenie),
ponieważ dzieci
oraz czasami
dorośli dostają
prezenty a
większość osób
lubi
niespodzianki.
Niestety w
niektórych
krajach(biednych
krajach) dzieci
nie dostają
prezentów,
ponieważ
większości osób
nie stać na nie.
Czasami ludzie
nie obchodzą
nawet Wigilii.
Poza tym w
Święta można
dobrze się
bawić, np.:
spędzić czas z
rodziną, zjeść
wspólnie kolację
wigilijną,

porozmawiać z
rodziną, grać w
gry, można
pójść na
Pasterkę (warto
się ciepło
ubrać), zrobić
konkursy. Nowy
Rok
obchodzimy
pierwszego
stycznia. W ten
dzień
rozpoczynamy
tak jakby nowe
życie, ponieważ 
powinniśmy
wybaczyć
wszystkim
rzeczy, których
dotąd nie
wybaczyliśmy.
Kolejna
uroczystość to
Święto Trzech
Króli
obchodzone 6
stycznia, w tym
roku była to
niedziela, a za
rok będzie to
poniedziałek.
Wielkanoc

to święto
obchodzone  w
tym roku 21
kwietnia. To
Święto
Zmartwychwstania
Pańskiego. W te
święta
spotykamy się z
rodziną, na
następny dzień
jest lany
poniedziałek.
Wtedy
zazwyczaj z
rana pryskamy
się wodą, żeby
obudzić innych.
Jest jeszcze
jedno święto -
Święto
Niepodległości
obchodzone 11
listopada. W
2018 roku
obchodziliśmy
100-lecie
odzyskania
Niepodległości
przez Polskę.

Zuzia Kubis

Każdy wie, że w
szatni można
dziennie znaleźć
chociaż cztery
otwarte szafki,
pytanie co w
nich można
znaleźć?
Buty, kurtki,
bluzy czy torby
bądź worki na
W-F to standard,
lecz dały się
znaleźć różne
inne rzeczy niż
śmierdzące
buty. Można też
znaleźć rzeczy
do zabawy typu
piłka czy jojo,
lecz to
rzadkość.
Niektóre osoby
chowają tam
książki, czy (co

najgorsze)
kanapki
(czasami), które
zalegają w ich
szafkach (w
skrajnych
przypadkach)
nawet pół roku.
Znaleźć też
można rzeczy z
plastyki, których
ostatni raz
trzeba było użyć
2,5 miesiąca
temu. Długo
można by
wymieniać.
Znaleziska są
różne. Dużo
ludzi zostawia w
szafkach rzeczy
niepotrzebne i
używane, bo po
prostu nie chce
im się tego
zabierać

do domu. Sam
wiem, o co
chodzi, bo sam
zostawiam tam
takie rzeczy.
Choć w
naszych
szkolnych
szafkach można
znaleźć mało
(bo są one
małe),
najczęstszym
znaleziskiem na
koniec roku są
sprzęty
elektroniczne i
stare kanapki,
które ktoś tam
włożył i po
prostu o nich
zapomniał.

Maciej
Makowski 
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No bo w końcu
kto chce być
obgadywany za
swoimi plecami?
Chyba nikt,
prawda? A co,
jeśli ktoś nie
reaguje na takie
rzeczy?
Właśnie... A
może przejmuje
się nimi, ale nie
na naszych
oczach? Może
przy
rówieśnikach nie
chce się
"ośmieszać"
czy płakać?
Woli poczekać
chociaż na
chwilę
samotności,
żeby móc
"odetchnąć". Co,
jeśli tak jest?
Pomyślmy.
Wyobraź sobie,
że ktoś, kto
zawsze
przejmował się
jakimiś plotkami
na swój temat i
zazwyczaj
starał się
zaprzestać
takim
zachowaniom,
nagle...
przestaje tak
robić. Mówiąc
inaczej –
ignoruje. Czy na
pewno? Po co
zmieniać zdanie
innych ludzi na
nasz temat,
skoro i tak

w większości
przypadków
będą wiedzieli
swoje i nie
skończą? Jeśli
ktoś nie
pokazuje emocji
kiedy widzi, że
ktoś go obraża,
to po pierwsze
nie znaczy, że
go to nie
obchodzi, a po
drugie nie
znaczy, że
możemy robić
to dalej.
A może nie
pokazuje tego
na zewnątrz,
przy
wszystkich, a w
głębi serca
cierpi, ale nie
chce tego
pokazywać, bo
"kto by się
przejął". Może
jego serce
"krzyczy" żeby
zrobił coś z tym,
ale on zakrywa
mu usta i mówi
"nie dziś, nie
teraz, kiedyś
powiem, co
myślę". Czy
kiedykolwiek,
ktokolwiek
zaczął Ci
wypominać, jaki
jesteś
beznadziejny,
niepotrzebny, jaki
jesteś
beznadziejny,
niepotrzebny,
głupi, 

brzydki? Czy
kiedykolwiek
poczułeś się jak
powietrze?
Nigdy
niezauważane,
takie
przez które da
się z łatwością
przejść i
udawać, że jest
nam całkowicie
niepotrzebne...
Często
podobnie jest z
ludźmi. Kiedy ty
będziesz
potrzebował ich
- będą unikali
jakichkolwiek

kontaktów z
tobą, jednak
kiedy oni będą
potrzebowali
ciebie - nagle
odkryją, że
istniejesz, a
później... I tak
zapomną, kim
jesteś... Uwierz
mi, nigdy nie
chciałbyś być
niewidzialny.
Pewnie
zastanawiasz
się, jak to jest?
Stajesz się
kimś, o kim
wszyscy
przypominają

sobie dopiero na
końcu, kimś,
kto jest "mało
potrzebny" do
czegokolwiek.
Gdy jednak tak
się stanie,
trzeba
przypomnieć o
swojej
obecności. Nie
zawsze jednak
mamy odwagę,
chęć, czy...
siłę? Dokładnie.
W klasie czy w
szkole możemy
być postrzegani
jako ci, którzy
zawsze sobie

radzą, rzadko
kiedy proszą o
pomoc. A co
jeśli chcemy
pomocy, albo
chociaż chcemy,
żeby nas ktoś
wysłuchał, ale
boimy się o nią
poprosić? A
możemy
prosiliśmy, ale
nie słowami... 
Ale nikt tego nie
widział a my
zrezygnowaliśmy.
A tak naprawdę
może już nie
dajemy rady, a
tylko 

Kiedy widzisz, że ktoś rozpowiada po klasie kłamstwa dotyczące ciebie, to normalne, że podszedłbyś i
powiedział, żeby przestał, że to niemiłe i tak dalej. Okropne uczucie... Takie słowa potrafią zmienić
wszystko. A jeśli słyszy się je codziennie... Mogą nawet od razu sprawić, że się poddamy. 

Czy tak będzie zawsze...
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Inspiracja? Plagiat? Czy to to samo?

Inspiracja czy plagiat?
nam się tak
wydaje, albo
INNYM się tak
wydaje.
Możliwe, że są
w błędzie. Jeśli
tak, to ciężko
będzie to
zmienić, ale na
początek warto
spróbować. Na
pewno
musieliśmy dać
im jakiś znak,
że pomimo, że
czujemy się źle,
to pokazujemy,
że jest dobrze.
To już nasza
wina, że nie
powiedzieliśmy
od razu.
Chociaż to
naprawdę
trudne, więc
rzadko kiedy
dajemy radę
odpowiedzieć,
co nam leży na
sercu, ponieważ
jak już nie raz
pisałam, mamy
to ciągłe
uczucie, że to,
co z ledwością
będziemy
potrafili z siebie
wyrzucić,
zostanie
zignorowane
albo odebrane
nie tak, jak
byśmy tego
chcieli. Przez to
zniechęcamy
się i coraz

bardziej boimy
się podejmować
jakiekolwiek
decyzje
wnoszące coś
nowego do
naszego życia.
Takie
wątpliwości są
uciążliwe. Ciągle
za nami chodzą
i odciągają nas
od celu. Weźmy
jakiś przykład.
Powiedzmy, że
zbliżymy się do
pewnej "granicy"
naszej siły, to
znaczy
będziemy
wiedzieli, że
teraz nadszedł
czas, w którym
już nie
będziemy dawali
rady ukrywać
uczuć, prawdy,
nie będziemy
już
wytrzymywać.
Tak jak jest
granica
cierpliwości, jest
też granica
wytrzymałości,
wytrwałości.
Dochodzimy do
niej z czasem,
bo jeśli nie
zatrzymamy
tego, co nas do
niej przybliża -
będziemy tak w
cierpieniu do niej
pochodzić i
podchodzić,

aż na zawsze
staniemy w
takim miejscu,
że kompletnie
się poddamy.
Na zawsze?
Czy ktoś może
nas stąd
wyciągnąć?
Jeśli widzimy
bez żadnych
wątpliwości, jak
ktoś się czuje,
to nie
wmawiajmy
sobie, że "da
radę", "jest
silny". Może już
nie jest? Może
to właśnie nasze
słowa mogą go
uratować.
Większości nas
nie obchodzi los
kogoś, kogo na
przykład nie
lubimy. Czemu?
Bo jest jakiś
gorszy? To
znaczy, że nie
zasługuje na
pomoc? Lepiej
jest (nawet
jakby miało to
wyglądać
sztucznie)
zapytać czy
wszystko jest
dobrze, niż
wpierać
samemu sobie,
że przecież
niektórzy mają
gorzej.
Amelia Spieć

Inspiracja to
zainspirowanie
się fragmentem
czyjeś pracy a
plagiat to
narysowanie lub
napisanie po
prostu
identycznej
pracy. Żeby
nazwać pracę
swoją, nie
wystarczy jej
podpisać swoim
nazwiskiem.
Trzeba ją
wymyślić,
stworzyć od
początku.
Na przykład na
zajęciach
plastyki albo
gazetki też nie
można tworzyć

plagiatu. Na
każdych
zajęciach tego
typu plagiat jest
zakazany.
Ale jeżeli po
miesiącu
brakuje nam
pomysłów, to
można na
przykład pobrać
z legalnego
źródła jakiś
obraz lub
zdjęcie i pod
wpływem tej
pracy znaleźć
pomysł na
swoją. Inspiracji
w postaci
obrazków i
ilustracji jest
mnóstwo.
Czasem warto

wybrać ten
jeden i wziąć
się do roboty.
Najlepszą
motywacją są
osiągnięcia
otwierające
nam drogę do
świata.
Zachęcamy do
tworzenia
własnych prac.

Lena Wojtyna
Zuzanna
Mirosławska
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